
                                         ZARZĄDZENIE  Nr 90/07                       
                                        BURMISTRZA  PASŁĘKA
                                         z dnia  31 grudnia 2007 r.

w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
                  w Pasłęku.

Na  podstawie  art.  33,  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.)  z a r z ą d z a m, co następuje:
                                                  § 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pasłęku, stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Nr 26/2004 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 kwietnia 
2004  roku  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędowi 
Miejskiemu w Pasłęku, zmienionego:

− zarządzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Pasłęka z dnia 19 listopada 2004 
roku,

− zarządzeniem Nr 51/2005 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 października 2005 
roku,

− zarządzeniem Nr 61/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 6 grudnia 2005 roku,
− zarządzeniem Nr  73/2005  Burmistrza  Pasłęka  z  dnia  30  grudnia  2005 

roku,
− zarządzeniem Nr 24/2006 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 maja 2006 roku,
− zarządzeniem Nr 35/06 Burmistrza Pasłęka z dnia 14 lipca 2006 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 13, określającym zadania Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,
    punkty 27, 28, 30, 31, 32, 33 i 34 skreśla się, a dotychczasowy punkt 29  
    oznacza się numerem 27,

2/ w § 16, określającym zadania Referatu Edukacji Promocji i Rozwoju 
    Gminy, po punkcie 13 dodaje się treść w brzmieniu:

    „ w zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
    
    1/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym:

    - wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
    - wydawanie decyzji o wykreślenie z ewidencji,
    - wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji dotyczących
      działalności gospodarczej,
    - prowadzenie rejestru wyciągów o wpisie przedsiębiorców do
      Krajowego Rejestru Sądowego.



2/ kontrola przestrzegania  przez przedsiębiorców 
    przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
    działalności gospodarczej dotyczących zasad podejmowania
    i wykonywania oraz ewidencji działalności gospodarczej,

3/ realizacja zadań przypisanych gminie Pasłęk na mocy przepisów
    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych,w tym:
    a/ prowadzenie w wymaganym zakresie ewidencji obiektów, w których
        świadczone są usługi hotelarskie,
    b/ dokonywanie zaszeregowania i prowadzenie ewidencji pól 
        biwakowych,
    c/ wykonywanie kontroli, o których mowa w art. 40, ust. 3 i 4
        w obiektach hotelarskich, dotyczących wymagań określonych
        dla tych obiektów w art. 35 w/w ustawy,
    d/ prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa
        w art. 41 ust. 2.

 
     4/ wydawanie, odmowa wydania i cofanie licencji na wykonywanie
         przewozów taksówkami osobowymi na obszarze gminy,

     5/ wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na wykonywanie
         przewozów regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych
         na obszarze gminy,

     6/ kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania
         transportu drogowego z przepisami i warunkami udzielonej licencji
         lub zezwolenia.

                                                 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

     

                                                                                             Burmistrz Pasłęka
                                                                                        dr Wiesław Śniecikowski


